
 معادن منگنز ایران شرکت  مناقصه شرایط

 معادن منگنز ونارچ در معدن پیروزي  تعمیرات و  پیشروي استخراج، : شامل معدني عملیات انجام:  موضوع

به سرت  رسسرتاو سرار ،   لومتکیت 13اصرهاان،    میجاده قد 15  لومتکی: قم،ت آدرس  معادن منگنز ایکان   شرکت :  گزار  مناقصهه -1

 02534253211تلهن:      معادن منگنز سرار  

 .تندمی شکت  مناقصه در س دریاف  را مناقصه اسناد ته اس  حقیقی یا حقوقی شخص: (دهنده پیشنااد)گر مناقصه -2

 تعتیکات در معدن پیکسزو پیشکسو س استخکاج،: شامل معدری عتلیات ارجام: مناقصه موضوع -3

 :مناقصه موضوع عملیات محل -4

 قم معدن پیکسزو در مجتوعه معادن منگنز سرار 

 کار : زان ینوع و م -5

 سازي:الف(عملیات پیشروي و آماده

 مقدار واحد شرح عملیات ردیف 

 290 متر  حفر تونل  1

 541 متر  )دویل،بونکر،راهرو(   حفر دویل دستی 2

 247 متر  حفر گالری و رکوب  3

 100 متر  ليماکی آحفر دویل   4

 

س ماکه، تکاسرس، بغل   چ یپ  ،یالرده، ر شر  کآهن،یشرامل آر،، ریل، ت)  شرکسویپ ازیمورد ر  یرصر   زاتیاقالم س تجا  هیتل  :1تبصهره  

 شود. یمناقصه گک قکار داده م اریس در اخت نیتوسط مناقصه گزار تام (س غیکه بند، لوله

  شرلن   پیكور،  مته  پکفکاتور، مته  پکفکاتور،  پیكور،  از اعم  پیشرکسو  ریاز مورد  مصرکفی  تجایزات س  اقالم تلیه  تامین  :2  تبصهره

 . باشدمی زارگ مناقصه عاده بک غیکه س توپلین  س بس  ، فشکده هواو

تار،   نهیاز رظکتعداد تارگاه س س)آن   اتیمحاس ه س اعالم گکدیده س جزئ  یتناژها س متکاژهاو ذتک شده بصورت تل  :3تبصره 

 شده به مناقصه گک ابالغ خواهد گکدید.  میهاو تنظ بکاساس بکرامه (.... س استخکاج  زانیم

  تابل رگادارو س تایه  هتچنین  س اموالی (  س )چاشنی راریه اردرتار راریه س ریز موادریکسو ارساری دس  هزینه:  4 تبصره

 اس .   گزار مناقصه عاده  بک آتش ارو 

 باشد.  می  رسز در آتش ارو مکحله یک  گکفتن رظک در  با مذتور  پیشکسو  رکم:  5 تبصره

  صورت  در. باشد می آن  اجکاو به موظف گک مناقصه س اعالم فنی  دفتک توسط ها  پیشکسو اسلیه  طکح س زماری بکرامه:  6 تبصره

 .گکددمی   اعتال جکایم  شد خواهد آسرده قکارداد  در ته جدسلی ط ق اعالمی  رکم به متکاژ رس   تاهش 

  مورد خدمات به توجه با س تهكیک به را تارها سینه در پیشکسو  متک  هک  قیت  بایس  می  قیت  پیشنااد بکگ در گکمناقصه 

 رتاید.  اعالم  س محاس ه  طور مجزا به ریاز

  



 :استخراج ب(عملیات

 .تن 525 ماهاره متوسط با سازوهاو در حال آمادهها س تورلتارگاه از منگنز تن 6300 استخکاج

 در  تاخیک باعث ته  پذیکد  ارجام  معدری  عتلیات س  سررازیاا  آماده در  مشرركالتی  فنی دالیل به تار  حین در  چنارچه(: 1  تبصهره

 مورد  شرده  اعالم  تناژهاو  گکدد،  تایید شرکت   فنی  دفتک توسرط آن صرح   ته شرک   این  با  گکدد شرده  تناژهاو ذتک  اسرتخکاج

 .گکدید خواهد اعالم گک مناقصه به آن س رتایج  گکف  خواهد قکار بازرگکو

 مصک  رکم  از  ر اید  اسرتخکاج  تارگاه  در  چوب  مصرک   اما  باشردمی  گزارمناقصره  عاده به تارگاه  مصرکفی  چوب  تامین  (:2  تبصهره

  میزان  رظارت، دسرتگاه س  فنی  دفتک  گزارش اسراس بک  رکم از  مصرک   افزایش صرورت  در.  تند تجاسز  معدن  در مشرخص شرده

 .شد خواهد تسک گکمناقصه سضعی  صورت از رکم از شده باالتک استهاده چوب تناژ

 :طرفین تعهدات از مختصري شرح  -

 :مناقصه برنده تعهدات  -

 :استخراج بخش تعهدات  -

 را  خود  هاو تارگاه بوركک س  راهکس گالکو، دسیل،  حهک جتله از  امور مکبو  به اسرتخکاج  هیته تل  نتایدیبکرده مناقصراه تعاد م

 دهد.  ارجام گزار مناقصه هاو ط ق دستورالعتل

  تحویل مکبوطه  تورل  بوركک منگنز ریز در س  را اسرتخکاج گزار  مناقصره  توسرط  شرده  تعیین  تناژ  میگکدد،  متعاد  مناقصره  بکرده

 .دهد

 :پیشروي بخش تعهدات -

  تجایزات  تتامی رصر  با س  تامل صرورت به  را گزار  مناقصره  توسرط  شرده  تعیین  پیشرکسو  متکاژ  گکدد  می  متعاد  مناقصره  بکرده

 در س  دهد  تحویل  ماه هک پایان  در ،  1000 در 4  شری  س غنو  حهک  فشرکده،  هواو  هاو لوله ها،  دسراهی  ریل، آر،،الرده،  شرامل

 جکیته  سضرعی   صرورت از  شرد  خواهد اشراره  قکارداد در ته  شركلی به  فنی،  ایکاد  داشرتن یا س  تامل متکاژ  رشردن  ارجام  صرورت

 .شد خواهد تسک

 تونلي: تعمیرات بخش تعهدات -

  هتچنین س  غیکه س  تشرری  بکزر   تارو،  الرده تشرری، لوله ،  تشرری ریل از،  اعم  موجود  هاو تورل  تلیه  رگادارو  س  تعتیکات

 .باشدمی پیتاركار بکعاده تارفکما(، رظارت دستگاه رظک )با داررد تخکی  به ریاز ته هاییتورل بازیاف  تجایزات س تخکی 

 نیاز: مورد آالتماشین نگهداري و تامین تعهدات -

  تارشرناسران   تجایزات، س  لوازم جابجایی  از اعم  معدری،  منطقه  داخل  جابجایی سر ک س رقل س  حتل به مکبو   امور  تلیه  ارجام

 سسریله خود  تدارتاتی س  پشرتی اری  خدمات  ارجام جا   ریاز صرورت در اسر   متعاد  گکمناقصره س اسر   بکرده مناقصره  عاده بک

 .رتاید تایه مناس ، رقلیه

 س  مسرتتک  مزایاو س حقوق  ،سر ک  آالت  ماشرین سروخ   ها، خودرس  تعتیکات  ها،  رارنده  تأمین  ق ال  در گزار  مناقصره  :توضهی 

 . داش  رخواهد را تعادو هیچگوره شده بكارگیکو هاو خودرس هاو رارنده مستتک غیک

  دسرتگاه  تارشرناسری رظکیه  اسراس بک  گزار،مناقصره  محدثات س  تجایزات  آالت،  ماشرین به  خسرارت آمدن  سارد  صرورت در

  تولید رسرد  در  خللی  خسرارت  این چنارچه س  شرد  خواهد  تسرک  مناقصره بکرده  از آن  هزینه س  مشرخص،  میزان خسرارت  رظارت

 .گکدید خواهد تسک گکمناقصه سضعی  صورت از س محاس ه رفته دس  از تارو رسزهاو هاوهزینه تلیه رتاید، ایجاد رسزاره

  



 :مناقصه برنده کلي تعهدات -

 .رتاید بکراماکیزو گزار مناقصه راظک هتاهنگی با منطقه در را خود تار ارجام پستااو ته شد خواهد متعاد مناقصه بکرده

 به رسر   بایسر ،  می رتاید  اسرتهاده  ارسراری  ریکسو رهک  25 از  بیشرتک  خود  تعادات  ارجام  بکاو  صرورتیكه در  مناقصره  بکرده

 گزار  مناقصره به  ایتنی  مسروول عنوان به باشرد  رسریده گزار  مناقصره  ایتنی  ساحد  تایید به آن  فنی  صرالحی  رهکته یک  معکفی

 .رتاید معکفی

  افکاد آموزشری  پکسرده  بکتایه عالسه  اینكه  ضرتن باشرد  می ریز  آموزشری  رابط عنوان به  مناقصره  بکرده  ایتنی  مسروول  :1  تبصهره

 .رتاید اقدام ریز ادسارو معاینات هاو پکسرده تكتیل بکاو هتكارو به بایس  رس   می

  معاینات  ارجام به  رسرر    خود  امک  تح  تارتنان  تامل سررالم   از  اطتینان  حصررول  منظور به  موظف اسرر   مناقصرره  بکرده

 . رتاید اقدام تارفکماقکارداد با هزینه  مدت طول خود در تارگکان ادسارو

  معدركارو  عتلیات بک س حاضرک تار  محل در تار زمان  ایام  تلیه در  سو رتاینده یا س  خود ته شرد  خواهد  متعاد  مناقصره  بکرده

 در س  داده  اطالع  گزار  مناقصره  به  تت ی بصرورت  مکات  باید  تغییک گوره هک  صرورت در ضرتناً.  باشرند  داشرته  رظارت مسرتقیم

.  آسرد بعتل  الزم  اقدام باشرد  رسریده گزار  مناقصره  تایید  به  ته شرکایط  ساجد فکد  جایگزینی به ریز رسر    متكن  فکصر   اسلین

  مناقصره بکرده  حسراب  از  رسز  هک  ازاء به  اوجکیته ته بود  خواهد  مجاز گزار  ق لی، مناقصره  اطالع بدسن حضرور  عدم درصرورت

 .رتاید تسک

  امکش  تح   افکاد س  خود مورد در  را  ایتنی  هاودسرتورالعتل س  مقکرات س  اصرول  تلیه  رتایدمی  تعاد  مناقصره  بکرده : 2  تبصهره

  منجک  حوادث یا س عضرو رقص از  اعم  اوسو حادثه  امک  تح   افکاد س خود  جا  در اجکاو تار  بنحوو  چنارچه رتاید س  رعای 

 در باشررد  دم  اسلیاو س  مکبوطه  مقامات  جوابگوو س حاضررک قاروری  مکاجع در  اسرر   موظف  بکرده مناقصرره  آید بوجود  فوت به

 آید  سارد  هکرحوو(  به یا س  قضرایی  محاتم صرادره  احكام  راسرتاو گزار)در  به مناقصره  خسراراتی  رهگذر  این از  ته صرورتی

 تارشناسان  رظک  )بکابک  را  خسارت  میزان  اس   مختار  گزار  مناقصه بوده س  مناقصه  بکرده  بکعاده  سارده  خسارات  تلیه  پکداخ 

 حال  در خود  از را  اعتکاضری  گوره  هک  حق  مناقصره  بکرده س بکداشر  رتاید  پیتاركار  سررکده  یا س  مطال ات  محل از س بکآسرد  خود(

 .رتاید می ساقط س سل  آینده س

  تافی  اطالع  قیت  روسرارات س  قکارداد  احوال س  اسضراع س  شرکایط محل،  جغکافیایی  موقعی   از ته رتاید  می  اعتکا  گک  مناقصره

 بک اضرافه  م لغی یا س رتاید  دارودخو  قکارداد  اجکاو  از یا گکدد  متعذر  آینده در  رتیتوارد  اطالع،  عذرعدم به س داشرتهرا   تامل س

  خسرارت  ج کان  مسروول  مناقصره  بکرده شرود  سارد  گزارمناقصره  به  خسرارتی  رهگذر  این از  چنارچه. رتاید مطال ه  قکارداد  بااو

 .بود خواهد سارده

 اسر ،  رسریده رظارت  دسرتگاه  تأئید به ته را  خود تارتنان  حقوق  پکداخ  لیسر   تصرویک ماهیاره اسر ،  مكلف  مناقصره  بکرده

 .رتاید ارائه گزار مناقصه به را اجتتاعی تأمین سازمان به پکسنل بیته حق ساریزو فیش با تصویک هتکاه

 .داش  خواهد را تار شکسع بکاو مالی بنیه هتچنین س تار اجکاو بکاو الزم عوامل س فنی توارایی رتاید،می تعاد گکمناقصه

  دسلتی  معامالت  در دسل   تارمندان  مداخله  منع قارون  ولمشرت ته  مینتاید  اعتکا   صرکیحاً  قکارداد  ذیل  امضراء با گک  مناقصره

 .شد خواهد رفتار مناقصه بکرده با مزبور قارون مقکرات ط ق شود ثاب  آن خال  س چنارچه باشدرتی

  بازدیدتنندگان س بازرسرین  تارشرناسران، از رهک  5  حداقل  تعداد ارضرتام به  خود  پکسرنل تلیه  ته رتاید  می  تعاد مناقصره  بکرده

  خودش  هزینه  با  را  رام(  )بی  تنند  می  پیدا حضررور  چاه پیکسزو  معدن در  قکارداد  مدت  طی در گزار  مناقصرره از طک  ته...   س

 .رتاید تحویل گزار مناقصه وقکاردادها س حقوقی امور به را مکبو  رامه بیته تصویک رتوده س مدری مسوولی  بیته

سرایک  س بیته سرنل، پک  مزایاو س  حقوق  تلیه  احتسراب با  قکارداد  این  بااو رتاید،می  اعتکا  س  اعالم گک  مناقصره : 3  تبصهره

 .تکد رخواهد پکداخ  باب  این از قکارداد این بااو از خارج م لغی هیچگوره گزارمناقصه س بودهها هزینه

 :عملیات چگونگي در مناقصه برنده تعهدات -

 رظک با س  مطلوب  تیهی  س  تتی  با س  الزم  اسرتارداردهاو بکابک  را  قکارداد  موضروع  ارجام س  اجکا  گکدد،می  متعاد مناقصره  بکرده

 .دهد ارجام قکارداد هتاهنگی راظک س

 موضروع  عتلیات  تلیه  گزار  مناقصره  هاو  هزینه  تقلیل س  گزار  مناقصره  منافع  رعای   منظور به  گکدد،می  متعاد  مناقصره  بکرده

 . دهد ارجام داررد، تافی تجکبه س تخصص خود تار در ته تارتناری سسیله به ها رسش با باتکین را قکارداد



 ،  هوایی س  آب س  ط یعی س  جغکافیایی  عوامل  تلیه به رسرر   س آسرده  بعتل بازدید  دق   به  تار  محل از ته  موظهند ضرریان  متقا

 .رتایند حاصل تامل آگاهی تار؛ اجکاو س پیتان عتومی شکایط سایک س تجایزاتی فنی، ایتنی، پکسنلی،

 تار  اداره  قوارین س  ضروابط بکابک  را خود  امک  تح   تارگکان  مسرتتک غیک س  مسرتتک  حقوق  تلیه ته  گکددمی  متعاد  مناقصره  بکرده

  رخواهد  تعاردو  هیچگورره گزارمنراقصرره رابطره  این در س  رترایرد  پکداخر   رأسرراً  اجتتراعی  ترأمین سررازمران    س  امور اجتتراعی س

  موقتی  پکداختااو  گکفتن رظک  در  با  را تارتنان  دسرتتزد  راسراً دارد،  حق  گزارمناقصره  گک،اسرتنكا  مناقصره  صرورت در.  داشر 

 یرا س  مطرال رات محرل  از براشررد، داشررتره  مطرال راتی چنرارچره  منراقصرره، بکررده حضرروررتراینردهدر  س آرارا بره  منراقصرره بکررده  ق لی

  خوددارو حضرور از  گزارمناقصره  تت ی  اخطار  سجود  با  مناقصره صرورتیكه بکرده در س  تند  پکداخ   اس  حسراب به سو  هاوتضرتین

  م لغ س عتل  این بک  اعتکاض  حق  منراقصرره  بکردهاینكره    بدسن داد،  خواهد  ارجرام را مزبور  پکداخ   راسرراً  گزار  منراقصرره  تنرد،

 باشد.  داشته آران را استحقاقی میزان س تارگکان تعداد س پکداختی

 از  رگادارو س حهاظ   هاو  العتل  دسررتور س  قوارین  تتامی خود  پیتان  محل  معدری  محدسه در  اسرر   موظف  مناقصرره  بکرده

 .رتاید اجکا تتاماً را می گکدد ابالغ سو به ذیکبط هاو رااد یا س گزار مناقصه طک  از ته ط یعی س منابع زیس  محیط

 

 :گزار مناقصه تعهدات -

 بکرده  اختیار تارتنان در  تارتین، س  معدن ارگاه درت  غذاو  ط ق شرام س راار  شرامل  غذا  سعده دس  ،گکددمی  متعاد گزار  مناقصره

 دهد.  با هزینه خود قکار مناقصه

، سارتیالتور س داتر  تاویره س سررایک اقالم    لولره  متعلقرات تترام  هتکاه  بره  لولره  متعلقرات، برا   ریرل تکپی،  بنرد آر،،بغرل  آر،، تایره

 .باشدمی با تارفکما مصکفی

 س  رشرده  بینی  پیش س خاص  شرکایط به  توجه  با  مناقصره بکرده ته  غیکط یعی  شرکایط در ته شرد  خواهد  متعاد  گزار  مناقصره

  معتتد  تارشناسان  رظکیه بکابک س بکرسی را  مورد شود،  خساراتی  متحتل  قکارداد درمورد  ارگارو  سرال  عدم به عل   هتچنین

 .رتاید فصل س را حل موضوع گزار مناقصه

  فوق  موارد  تامین  عدم صررورت در س  شررد. بامی گزار  مناقصرره  عاده بک گک  مناقصرره ریاز  مورد  فشررکده  هواو س بکق  تامین

 .بود خواهد شود می ذتک قکارداد در ته صورتی به خسارت ج کان موظف به گزارمناقصه

 باشرند،  می بكار  مشرغول  امکش  تح  ته  افکادو  ایتنی حهاظ   لوازم  تحویل س  تایه به رسر   اسر ،  موظف مناقصره  بکرده

 .رتاید اقدام ایتنی با هزینه تارفکما  سدستورالعتلااو ضوابط ط ق

  پیتاركار موظف س بود  خواهد  تارفکما  عاده  به  مناقصره بکرده  امک  تح   ریکسهاو  ادسارو  معاینات س آموزشری  هاو  هزینه  تلیه

 .آسرد عتل به عاجل اقدام ادسارو معاینات س آموزشی تالسااو در شکت  بکاو خود معکفی ریکسهاو به رس   اس ،

  پیكور،  قلم  تورلی،  چکاغ  از اعم  مناقصره موضروع  معدركارو  عتلیات طی تاردر  ابزار  بکخی س  مصرکفی مصرال   س  لوازم  تلیه  تایه

  بعاده  تشری  لوله  تجایزات س  یدتی  لوازم  تلیه س تاله  چكته،  ماسرک،  تار،  ل اس  تلن ، بیل،  میخ،  مهتول،  مته س سرکمته، سریم

 .باشد می تارفکما

 

 دستگاه نظارت: -6

هاو مناقصره گک،    یصرورت سضرع  دیس تای  یاجکائ  اتیمناقصره گزار در جا  حسرن ارجام اجکاو این قکارداد س رظارت بکعتل

 خواهد رتود.  یمناقصه گک معکف میرهک از افکاد با تجکبه را به عنوان راظک مق یک نیهتچن س دستگاه رظارت

  



 مناقصه  قیمت  پیشنهاد برگ
 به  مکبو   مدار،  تلیه  س  خصوصی س  عتومی  شکایط  مناقصه،  شکایط  مطالعه س بکرسی با تامل  آگاهی  از  پس زیک  تننده  امضاء

  اطالع با س  معادن منگنز ایکان  شرکت  به  متعلق  پیکسزو  معدن  تعتیکاتس   پیشرکسو  اسرتخکاج،: شرامل  عتلیات معدری  ارجام

  پیشرنااد  را زیک  جدسل در  مندرج  قیت   قکارداد، در  توافق  مورد  تارهاو  ارجام لحاظ  از  موجود  عوامل س تلیه شرکایط از  تامل

 رتاید.  می

 

 ارقام به هزار ریال                                                            2 از  1برگه 

 توضیحات  جمع مبلغ مبلغ واحد  واحد  مقدار شرح کار  ردیف

1 

های افقیی دنایال هییه، میوازی هییه،  میود حفرتونل

متییر مربیی  مفيییب و ن یی   7.2بییر هیییه بییا مق یی  

 و احباث جوی آب   نگهباری کامل، ن   ریل

    متر 

2 

های افقیی دنایال هییه، میوازی هییه،  میود حفرتونل

متیر مربی  مفيیب، ن ی  رییل و   7.2بر هیه با مق ی   

 احباث جوی آب، ببون نگهباری

     متر 

3 

حفر دویل دسیتی )ایاملح حفیاری، بیاکارداری زییر 

متییر  2دویییل، بوبکییتکاری و..( بییا مق یی  حییباقل 

 مرب 

     متر 

4 

 یبییاکاردار ی،)اییاملح حفییار آليمییاکی یییلحفییر دو

بازوبکییر ریییل  یل،مونتییاو و دمونتییاو دسییتگا ،دو یییرز

 متر مرب  4..( با مق   حباقل  ....و
    متر 

 تجهيز کامل   متر  حفر دویل راهرو و بونکر   5

6 

استخراج منگنیز و بیاکریزی کارگیا  ایامل حفیاری، 

راهیرو  و کیيیه امیور باکارداری ، بیاهآوردن بیونکر و  

 مربوط به استخراج کارگا  به روش سقف زنی

 تحویل به واگن کشی    واگن  

7 

استخراج منگنیز و بیاکریزی کارگیا  ایامل حفیاری، 

باکارداری ، بیاهآوردن بیونکر و راهیرو  و کیيیه امیور 

 کاریمربوط به استخراج کارگا  به روش سينه

 تحویل به واگن کشی    واگن  

 تحویل به واگن کشی   واگن   آماد  سازی و پيشروی گالری استخراجی 8

9 

حفر گزنی  ایامل کیيیه امیور مربیوط بیه  حفیاری و 

انتقال باطیه هیا ، ن ی  لولیه هیای آب و هیوا ، ن ی  

 ریل ، ونتيالتور و .......

     متر 

10 

تعميییرات تونییل و کارگییا  بییا ن یی  نگهییباری در 

متیییری و تحوییییل بیییار در  140، 100، 60ترازهیییای

 سکوی با  امار  یک  

     متر 

 تحویل به واگن کشی    واگن   استخراج دستی با باکریزی در کارگا  11

     دست  ن   نگهباری کامل با انتقال م الح 12

     واگن   واگن کشی در یک گزن    13

    متر  بآاحباث کانال   14

    واگن   بارگيری و حمل منگنز بازیابی 15

  



 ارقام به هزار ریال                                                            2 از  2برگه 

 توضیحات  جمع مبلغ مبلغ واحد  واحد  مقدار شرح کار  ردیف

    دست  اجرای سيکتم لنگری 16

17 
تحکییيم و اجییرای راهییرو بییا قییاب،مق و بییتن طایی  

 پاساورت
   سیکل  

انتقییال م ییالح از سیی ح 

زمين بیه کارگیا  بعهیب  

 پيمانکار

18 
ورق کشییی بییونکر و تحکییيم بییا مییق و بییتن طایی  

 پاساورت
   سیکل  

انتقییال م ییالح از سیی ح 

زمين بیه کارگیا  بعهیب  

 پيمانکار

  مجموع 
 

 

 2از 2صفحه
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